
Studiedag: 

Politiecultuur in verandering: 
“Als ik het opnieuw zou kunnen doen, dan zou 

ik beginnen met de cultuur”: Jean Monnet 

 

Dinsdag, 15 april 2008 

Gemeentehuis en CC Casino Koksijde 

De eerste jaren na de politiehervorming waren sterk gericht op de verandering van structuren en statuten. De 
vraag stelt zich in welke mate ook de cultuur of de culturen zijn veranderd. De geïntegreerde politie reikt alvast 
de bakens aan voor een gemeenschappelijke cultuur en identiteit: een gemeenschapsgerichte politiezorg die 
dienstverlening aan de burger en responsabilisering hoog in het vaandel draagt en een deontologische code 
als kwaliteitslabel. Maar hoe staat het vandaag met het terrein dat zich tussen deze bakens bevindt? 
Veranderingen in termen van bedrijfs- of organisatiecultuur worden dikwijls geassocieerd met weerstand.  
Overheidsorganisaties in het algemeen en politieorganisaties in het bijzonder worden bovendien vaak gezien 
als monolithische blokken die heel moeilijk te veranderen zijn. Maar is dit ook zo? 
Tijdens deze studiedag gaan we op zoek naar de balans tussen cultuur als struikelblok voor verandering en, 
cultuur als element dat beïnvloedbaar en dus veranderlijk is. Deze zoektocht zal niet theoretisch blijven. Een 
praktisch voorbeeld van cultuurverandering extern aan de politie zal aan bod komen. 
Getuigenissen van zogenaamde 'street cops' zullen de formele en informele cultuur binnen de politie  
illustreren. Aan de hand van de recent ontwikkelde 'toolbox' voor integriteit en deontologie zal een waaier aan 
instrumenten voorgesteld worden waarmee men aan de slag kan om cultuurveranderingen te induceren. 

Centrum voor Politiestudies vzw 

 

Programma 
Dagvoorzitter: Prof. dr. Els Enhus, Docent, Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Criminologie 

 
Ontvangst van de deelnemers - koffie 
 

Verwelkoming door de dagvoorzitter 
 

Politiecultuur doorgelicht…en de weg naar verandering? 
Mevrouw Dominique Van Ryckeghem, Adviseur beleidsondersteuning, Federale Politie, DGA 
 

De visie van een manager op bedrijfscultuur  
De heer Frank Van Massenhove, Voorzitter FOD Sociale Zekerheid, Overheidsmanager van het jaar 2007  
 

Koffiepauze 
 

Even binnenkijken in de politiecultuur: getuigenissen  
De heer Philip Pintelon, Procesbegeleider, Dienst Beleidsondersteuning, Federale Politie, DGA  
De heer Sigi Claes, Integriteitsteam, Lokale Politie Antwerpen.  
 

Resultaten van het wetenschappelijk onderzoek “Implementatiestrategieën voor de deontologische code van 
de politiediensten: een toolbox voor een moderne integriteitsbeleiding” i.o.v. de FOD Binnenlandse Zaken  
Mevrouw Evi Devis, Wetenschappelijk medewerkster, K.U.Leuven, Leuvens Instituut voor Criminologie 
 

Broodjeslunch 
 

Workshops: elke deelnemer neemt  deel aan twee van de vier workshops in twee opeenvolgende sessies 
Eerste ronde workshops 
Tweede ronde workshops 

Koffiepauze 
 

Excellente politiezorg: gewikt en gewogen... 
Prof. dr. Marleen Easton, Docent, Hogeschool Gent, Departement Bestuurskunde en Handelswetenschappen 
 

Afsluiting door de dagvoorzitter 
 

Drankje 

Voormiddag 
8u45 
 

9u15: 
 

9u25: 
 
 

10u05: 
 
 

10u30:  
 

10u50: 
 
 
 

11u30: 
 
 
 

12u30:  
 

 
13u45: 
14u45: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
15u45: 
 

16u15: 
 
 

16u45: 
 

17u00: 

Namiddag 

Workshop 1: accent op verantwoordelijkheden middenkader  
Voorzitter: Jeroen Maesschalck (KULeuven) 
Inleider: William De Vos (politiezone Gent) 
Verslaggever: Evi Devis (KULeuven) 

 
Workshop 2: accent op de rol van de top-leidinggevenden 

Voorzitter: Mark Crispel (PZ Sint-Pieters-Leeuw) 
Inleider: Peter Vanhoyland (PZ Tervuren) 
Verslaggever: Liesbeth Avaux (Sint-Pieters-Leeuw) 

Workshop 3: accent op wisselwerking cultuur-structuur 
Voorzitter: Tom Van den Broeck (DE, Comité P) 
Inleider: Marleen Easton (Hogeschool Gent) 
Verslaggever: Arne Dormaels (VVSG) 

 
Workshop 4: accent op beleidsvoering 

Voorzitter: Patrick Van Calster (Univ. Leiden) 
Inleider: Eddie Hendrickx (PZ Geel) 
Verslaggever: Liesbeth Trimpeneers (PZ Geel) 



Praktische inlichtingen Prijs: Het inschrijvingsgeld bedraagt 85 euro per deelnemer. In de inschrijvingsprijs zijn de kosten van de 

broodjeslunch, de koffiepauzes en de publicaties inbegrepen. 
 

Deze studiedag zal erkend worden als voortgezette niet-baremische vorming voor officieren.  
 

Groepen (voltijdse) studenten (hogescholen, universiteiten, politiescholen) van min. 10 personen kunnen deel-

nemen aan de studiedag tegen het verlaagde tarief van 20 euro per persoon (zonder boek). Individuele voltijdse 

studenten kunnen deelnemen aan 30 euro per persoon (zonder boek). Voor meer info, neem aub contact op 

met Nathalie Roegiers. 
 

Publicatie: De deelnemers ontvangen een CPS-cahier en de publicatie + CD-rom van het wetenschappelijk 

onderzoek “Implementatiestrategieën voor de deontologische code van de politiediensten: een toolbox voor een 

moderne integriteitsbeleiding” van de K.U.Leuven in opdracht van de FOD Binnenlandse Zaken. 
 

Inschrijven kan door het inschrijvingsformulier volledig ingevuld en ondertekend terug te faxen.  U kunt ook per 

e-mail inschrijven (Nathalie.Roegiers@Ugent.be), met vermelding van alle gegevens op de inschrijvingsstrook. 

Vergeet hierbij niet uw facturatiegegevens en uw workshopkeuze te vermelden. De inschrijving wordt aan alle 

deelnemers per e-mail bevestigd.   

Inschrijvingsformulier Studiedag 15 april 2008:  

Fax: 09/223.73.12 of email: nathalie.roegiers@ugent.be  
 

Inschrijvingsprijs: 85 euro per persoon (inclusief publicaties) 

Naam: …...………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Functie: ….…..……………………………………...………………………………………………………………………………………………………………… 

Organisatie: …….……………..……………………….…………………………………………………………………………………………………………….. 

Ik neem deel aan volgende twee workshops:   �Workshop 1 (accent op middenkader)    �Workshop 2 (accent op top-leidinggevenden)  

�Workshop 3 (accent op wisselwerking cultuur-structuur)  �Workshop 4 (accent op beleidsvoering) 

Adres: …………….…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Emailadres (Uw inschrijving wordt per e-mail bevestigd):  ………………………………………………………………………………………………………

� Inschrijving in het kader van deelnamepakket op  naam van: …………………………………………………………………………………………….. 

Facturatieadres (Betaling: na ontvangst van de factuur): ………………………..……………………………………………………………………………… 

Annulaties worden aanvaard tot 7 dagen voor aanvang van de studiedag. 

Datum en handtekening:  

 
Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik. De wet betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer geeft u  
het recht tot inzage en verbetering van deze gegevens. 

Centrum voor Politiestudies vzw, Nathalie Roegiers, Kortedagsteeg 14a 1, B-9000 Gent 
Tel: 09/223.24.11, fax: 09/223.73.12, email: nathalie.roegiers@ugent.be 
Rekeninginformatie: Fortis Bank NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel 
Rekeningnummer: 001-2087324-57, IBAN: BE09 0012 0873 2457, BIC: GEBABEB 
 

Consulteer regelmatig de webstek van het CPS voor informatie over alle andere activiteiten van het 
CPS: www.police.be/cps.  

Contactadres 

Info 

Bereikbaarheid  Met de auto: vanuit het binnenland: E40 [Brussel-Gent-Veurne-Calais] • afrit 1A [richting Veurne] • rechtsaf N8 

[richting Koksijde] • rechtdoor aan eerste, tweede [aan de molen] en derde rondpunt • aan de Koninklijke Baan 

(hier rijdt de tram) rechtsaf [richting Oostduinkerke] • na 800m rechtsaf [Kursaallaan] • op de linkerkant bevindt 

zich het Casinocomplex + ingang ondergrondse parking. Vanuit het zuiden van West-Vlaanderen: A19 [Kortrijk-

Ieper-richting Poperinge] • rechtsaf aan kruispunt met de weg Ieper-Veurne • net voor Veurne kruist u de E40 • 

van daaruit volgt u de hierboven aangegeven weg.  

Parkeren: In de ondergrondse (betalende) parkeergarage is er plaats voor 250 wagens. De lift brengt u recht-
streeks in de inkomhal van het Cultureel Centrum. 
Met het openbaar vervoer: trein + tram: trein naar De Panne • in het station van De Panne kunt u op hetzelfde 
perron overstappen op de kusttram richting Knokke • afstappen aan halte Koksijde-Bad (5 min te voet). 

Locatie  Gemeentehuis en Cultureel Centrum Casino Koksijde 

Zeelaan 303, 8670 Koksijde, ingang studiedag via Casinoplein 11, 8670 Koksijde 

Wenst u informatie i.v.m. overnachtingsmogelijkheden in de nabijheid, gelieve Nathalie Roegiers te contacteren. 

Coördinatie en  

voorbereiding  

Prof. dr. Els Enhus, Docent, Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Criminologie 

De heer Alain Collier, Hoofdcommissaris, Politiezone Sint-Niklaas 

De heer Eddie Hendrickx, Hoofdcommissaris, Korpschef Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout 

Prof. dr. Sofie De Kimpe, Docent, Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel, Criminologie 

Prof. dr. Marleen Easton, Docent, Hogeschool Gent, Dpt. Handelswetenschappen & Bestuurskunde 

Dr. Dominique Van Ryckeghem, Adviseur Beleidsondersteuning, Federale Politie DGA 

Prof. dr. Jeroen Maesschalck, Docent, K.U.Leuven, Leuvens Instituut voor Criminologie 

Mevrouw Evi Devis, Wetenschappelijk medewerkster, K.U.Leuven, Leuvens Instituut voor Criminologie 

De heer Ben Engelen, Korpspsycholoog, Politiezone Antwerpen 

De heer Mark Crispel, Hoofdcommissaris, Korpschef Politiezone Sint-Pieters-Leeuw 

De heer Marc Snels, Hoofdcommissaris, Korpschef Politiezone Noorderkempen 

De heer Tom Van den Broeck, Dienst Enquêtes, Comité P 


